
zápis z 18. setkání Pracovní skupiny DPV SKVIMP 6.3.2015 v Hradci 

Králové v rámci XXXI. Mezinárodníhok kongresu SKVIMP a 1. česko-

slovenského kongresu klinické výživy  

 
1/ Zahájení setkání                                                                          Šenkyřík M., FN Brno 

 

2/ Přehled IPLP pro DPV                                                                Pavlíková J., SÚKL 

Referováno o změnách k 1.1.2015. Zdůrazněn nárůst v kódech hydratace a 3komor. vaků, 

současně celkový nárůst nákladů na DPV v meziročním srovnání. Vzhledem k obtížné 

interpretaci dat z lékáren je základem pro informaci SÚKL registr DPV- nyní nekompletní 

data za rok 2014, diskriminující hodnocení – nutno doplnit! 

V diskuzi zdůrazněn požadavek na urychlené zadání pacientů do konce března 2015 z center, 

která nedodala (4 větší centra, cca 30-40 pts.) – vzhledem k potřebě dat budou centra 

s chybějícimi daty obeslána o žádostí o dodání, pokud tak neučiní. Do budoucna k promyšlení 

návrh povinného zadávání dat, ve vazbě proplácení nasmlouvaných kódu centru. 

 

2/ REDNUP                             Gojda J., FNKV      

Plánované úpravy databáze – zadávání dříve zadaných pacientů, přesuny mezi centry, přechod 

z dětského do dospělého věku, manuál k vyplňování databáze – bude provedeno v průběhu 

2015, další informace na podzimním setkání PSDPV 

Spolupráce se SSPEV: Zájem slovenské strany na participaci v českém registru, technicky 

bude ověřeno z IBA MU Brno, možné využití českých protokolů, rozdělení inancování 

registru 1/3 – 2/3 odp. zastoupení ČR/SR – paušálí roční platba bez ohledu na počet pacientů. 

Slovenská strana bude informovana a předán kontakt na IBA, sponzoring zajistí ve vlasní 

režii (kontaktní osoba za SR MUDr. Krivuš – email: jurajkrivus@email.com). Návrh ke 

schválení výboru SKVIMP.                                            

 

3/ Certifikace agentur domácí péče pro DPV                                   Kohout P., FTN  

Sdělena aktuální situace, další postup v rámci „Pravobřežního pilotní projektu“ v koordinaci 

s firmou Baxter (z časových důvodů dále neprezentováno), bližší informace v rámci 

následujícího setkání.  

 

4/  Řízená diskuse – témata:                                                   Šenkyřík M., FN Brno  

  nový „kód mobilní DPV“ 11512 – 8 center zažádalo, další vyzvání, po schválení VZP 

nutné oslovení dalších pojišťoven z předpokladem schválení, zdůrazněna možnost 

zpětného vykázání od poč. 2015 

  studie – toxicita manganu - up to date odeslána e-mailem (dr. Dastych), ostatní 

sděleno v rámci přednášky n kongresovém bloku 

  stránky DPV – doplnění, aktualizace center, budou ev, kontaktována, aby odpovídalo 

realitě 

 

5/ 19. setkání PS DPV návrhy MUDr. Bezděk Nový Jičín nebo Doc. Kohout Thomayerova 

nemocnice Praha, předběžný termín pátek 27.11.2015. Bude odesláno mailovou poštou 

3/2015. Pozvání slovenské strany odsouhlaseno. 
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